
 

 

Telefon E-mail IČO DIČ 

224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   1/3 

Elektronické podání – PUW, JUW 

Výkazy lze podávat v elektronické podobě formou datové zprávy. 

• Souhrnné hlášení  

• Přiznání DPH  

• Kopntrolní hlášení 

Je stanovena povinnost plátce podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické 
podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem 
(prostřednictvím Aplikace EPO na webových stránkách České daňové správy), nebo která je 
odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis 
není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí. 

Pokud plátci vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podá ho rovněž pouze v 
elektronické podobě. 

Podpora podání elektronického podání  

Na hlavní straně programu zvolte agendu DPH (vpravo dole) a v ní záložku Elektronické podání. 

Nejprve je potřeba vytvořit datový soubor XML. Jména souborů:  

Soubor Souhrnné hlášení – DPHSHV.XML 
Soubor Přiznání k DPH – DPHDP3.XML 
Soubor Kontrolní hlášení- DPHKH1.XML 

 

Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou.  

, pak se vás při ukládání  dialogové okno 

zeptá, kam chcete soubor uložit (  - tlačítko vpravo nahoře pro vytvoření nové složky). 

Pro tisk soubor vyberte pomocí tlačítka . 
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Změna tlačítka na  označuje, že soubor byl vytvořen a uložen podle vypsané cesty. 

Tlačítko  - informace o elektronickém podání  

Odeslání  tisků  je umožněno prostřednictvím portálu České daňové správy. 

• Souhrnné hlášení  

• Přiznání DPH  

• Kontrolní hlášení 

Tlačítko  - vstup na Portál daňové správy. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí Portál 
daňové správy. 

Na portál daňové správy můžeme také vstoupit pomocí tlačítka , které zároveň uloží cestu 
k souboru do schránky. Zapsat ji potom můžeme klávesami CTRL+V. 

Portál daňové správy 

 

Tlačítko  - Pro zapsání cesty k datovému souboru můžeme použít klávesy 
CTRL+V, pokud jsme si ji uložily do schránky. 

 

Tlačítko  vpravo načte váš soubor do formuláře. 

Pokud soubor obsahuje závažné chyby, tak se otevře rovnou na stránce  protokolu chyb.  
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Úprava a oprava formuláře. 

Prohlížení a úprava formuláře je možné pomocí tlačítek vpravo. 

Protokol chyb zobrazí nalezené chyby. Jsou-li závažné, tak není 
možno formulář odeslat. Zvolením řádku s chybou se dostanete 
do formuláře, kde je označená a můžete je opravit. 

 

 

       Vybere se, která stránka se bude opravovat. 

Přiznání K DPH                                Souhrnné hlášení                      Kontrolní hlášení 

 

 

Záhlaví – základní údaje o souhrnném hlášení 
Plátce – informace o subjektu 
Řádky – řádky souhrnného hlášení 
Závěr – závěrečná stránka formuláře 

 Zobrazí se i informace o chybném vyplnění. 

• Úplný opis k tisku – vyplněný formulář je možné vytisknout  

• Odeslání písemnosti – formulář se odešle (stejné jako  na hlavní 
straně) 

• Uložení k odeslání do datové schránky 
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